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Ocena Wymagania edukacyjne wobec ucznia: 

Ocenę niedostateczną 
otrzymuje uczeń 

który: 

Nie uczęszcza na zajęcia; 
Przeważając większość ocen to oceny niedostateczne; 
Brak zeszytu przedmiotowego; 
Brak notatek z lekcji i z zadań domowych oraz sprawozdań z zajęć; 
Nie przestrzega wymogów BHP. 

Ocenę dopuszczającą 
otrzymuje uczeń 

który: 

Potrafi: 
- dobrać mierniki; 
- narysować i połączyć obwód pomiarowy; 
- posiada sprawozdanie z pomiarów; 
- pracuje zgodnie z wymogami BHP oraz zna podstawowe zasady 
bezpieczeństwa. 

Ocenę dostateczną 
otrzymuje uczeń 

który: 

Potrafi: 
- dobrać mierniki; 
- narysować i połączyć obwód pomiarowy; 
- posiada sprawozdanie z pomiarów; 
- wyjaśnić funkcjonowanie obwodu; 
- zinterpretować błędy pomiarowe i wyciągnąć wnioski; 
- pracuje zgodnie z wymogami BHP oraz zna podstawowe zasady 
bezpieczeństwa. 

Ocenę dobrą 
otrzymuje uczeń 

który: 

Potrafi: 
- dobrać mierniki; 
- narysować i połączyć obwód pomiarowy; 
- uruchomić badany obiekt pod nadzorem prowadzącego. 
- posiada sprawozdanie z pomiarów; 
- zinterpretować błędy pomiarowe; 
- wyjaśnić funkcjonowanie obwodu; 
- wyliczyć i narysować charakterystyki pomiarowe; 
- pracuje zgodnie z wymogami BHP oraz zna podstawowe zasady 
bezpieczeństwa. 

Ocenę bardzo dobrą 
otrzymuje uczeń 

który: 

Potrafi:  
- dobrać mierniki; 
- narysować i połączyć obwód pomiarowy; 
- posiada sprawozdanie z pomiarów; 
- wyjaśnić funkcjonowanie obwodu; 
- wyliczyć i narysować charakterystyki pomiarowe; 
- zinterpretować błędy pomiarowe; 
- zinterpretować wyniki pomiarowe i omówić wyniki badanego zjawiska 
fizycznego; 
- szybko znajduje rozwiązanie zaistniałego problemu; 
- uruchomić badany obiekt pod nadzorem prowadzącego; 
- pomaga innym grupom gdy napotykają problemy; 
- pracuje zgodnie z wymogami BHP oraz zna podstawowe zasady 
bezpieczeństwa, dba o porządek i upomina resztę grupy gdy naruszają 
zasady BHP. 



Ocenę celującą 
otrzymuje uczeń 

który: 

Uczeń posiada wiadomości z poza programu związane z jego 
zainteresowaniami w tej dziedzinie. Potrafi dokonywać analiz zjawisk i 
tworzyć oryginalne rozwiązania. Nie posiada ocen niedostatecznych. 
Wszystkie oceny to oceny bardzo dobre i dobre. Brał udział i osiągnął 
sukcesy w konkursach międzyszkolnych. 
Zna zakres wymagań na ocenę – celujący. 

 

 

 


